
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Warszawa, 15.01.2018 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób 

prawnych, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.1, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (DMBH) od dnia 1 

stycznia 2019 r. przestaje przyjmować od klientów certyfikaty rezydencji podatkowej oraz inne dokumenty, które 

dotychczas umożliwiały obniżenie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego od wypłacanych 

odsetek lub dywidend. 

Certyfikaty rezydencji podatkowej i inne dokumenty stosowane w celu obniżenia stawki podatku od odsetek lub 

dywidend, które dostarczyli Państwo do DMBH, przestają być stosowane od dnia 1 stycznia 2019 r., co oznacza, 

że od każdej wypłaconej kwoty odsetek czy dywidend DMBH potrąci podatek według stawki podstawowej. DMBH 

nie będzie również przyjmował nowych lub zaktualizowanych dokumentów podatkowych odnoszących się do 

2019 r. 

Podatek potrącony przez DMBH według stawki podstawowej zostanie wpłacony do właściwego urzędu 

skarbowego. Zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli będzie należny, będzie możliwy do uzyskania w drodze 

postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Telecentrum DMBH pod numerem telefonu +48 022 690 1111.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dear Customer, 

Please be informed that due to regulatory changes2, effective from 1 January 2019 Dom Maklerski Banku 

Handlowego S.A. (“DMBH”) will no longer accept certificates of tax residence and other tax-related 

documentation which so far enabled the reduction of withholding tax rates on interests and dividends.  

The application of certificates of tax residence and any other tax-related documentation, which you delivered to 

DMBH in order to benefit from reduced withholding tax rates, will be discontinued beginning from 1 January 

2019. Consequently, all interest will be paid with the deduction of the base tax rate. Also DMBH will not accept 

either new or updated tax-related documentation which refers to the year 2019. 

Tax withheld by DMBH will be paid to the relevant tax office. Any tax refund, if due, will be possible by way of a 

tax reclaim procedure as regulated by tax law. 

In case of questions, please contact DMBH’s Cal Center: +48 22 690 1111. 

Z poważZ poważZ poważZ poważaniemaniemaniemaniem/ / / / Sincerly Sincerly Sincerly Sincerly     

Dom Dom Dom Dom MaklerskiMaklerskiMaklerskiMaklerski    Banku Handlowego Banku Handlowego Banku Handlowego Banku Handlowego     

                                                 
1 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2018.2193) 
2 Act of 23 October 2018 amending Corporate Income Tax Act, Personal Income Tax Act, Tax Ordinance and 
other acts (Journal of Laws 2018.2193) 


